Bed for...
1. Bed om, at de 73 teams, som producerer ”Kvinder med
Håb” (KmH) programmet, må få visdom til at undervise
ret om Guds vilje i ægteskab og familierelationer.
2. Bed om, at ægtepar må blive bedre til at tale ud med
hinanden og sætte ord på frustrationer og følelser, som kan
stå i vejen for en løsning af problemer.
3. Bed for de ægtepar, der er i dyb sorg efter at have oplevet
en spontan abort eller et barnedødsfald. Disse tragedier
ender ofte med skilsmisse.
4. Bed om, at forældre må tale med deres børn om, hvor
vigtigt valget af en ægtefælle er. Valget vil have afgørende
betydning for deres ægteskab og deres evt. kommende
børn.
5. Bed om, at forældre og lærere må undervise teenagere i
vigtigheden af at leve seksuelt afholdende inden ægteskabet. Det vil medføre et langt sundere liv og bedre relationer.
6. Bed om, at kristne kvinder, der er singler, må få styrke
og visdom til at modstå de vanskeligheder, der er forbundet
med ikke at være gift, og at de må trives i deres vandring
med Gud. (1. Kor. 7, 38)
7. Bed for kvinder, der tillader deres ægtemænd at misbruge
dem verbalt eller fysisk, fordi kvinderne hverken respekterer sig selv eller føler, de fortjener at blive elsket.
8. Bed for enker, forladte hustruer og enlige mødre, der er
alene om at forsørge deres børn. Bed om, at samfundet må
gøre mere for at beskytte disse kvinder.
9. Bed om, at kristne forældre må respektere deres voksne
børns ægtefæller; tale godt om dem og samtidig vise, at de
ærer ægteskabet.
10. Bed for unge kvinder, der overvejer at flytte sammen
med deres kærester. Bed om, at de må respektere sig selv
og vente på en mand, som vil forpligte sig til at elske dem i
medgang og modgang et helt liv igennem.
11. Bed om, at der må blive vedtaget og håndhævet love,
som forhindrer forældre i at tvinge deres unge døtre til at
gifte sig med meget ældre mænd (ofte 10 til 30 år ældre).
12. Bed om, at kristne kvinder, hvis ægtefæller ikke er kristne, må blive bevaret i en dyb og urokkelig tro på Gud. Bed
om, at disse mænd ved Helligåndens hjælp må blive frelst.

13. Bed for kvinder, som længes efter at stå i et seksuelt forhold til andre mænd og dermed leder til synd. Bed om, at både
kvinder og mænd må erfare kraften i Guds kærlighed til at
modstå fristelser.
14. Bed for kristne ægtemænd, der har ikke-kristne hustruer.
Bed om, at de ved at vise kærlighed og ømhed overfor deres
hustruer vil lede dem til at åbne sig for Guds kærlighed og
frelse.
15. Bed om, at forældre og kirkeledere vil undervise unge
mennesker om faren ved pornografi, som ødelægger den sande
skønhed ved fysisk samliv. (1. Thes. 4, 3-5)
16. Bed om, at kvinder, der føler dyb ensomhed, fordi de er
blevet forladt af deres ægtefælle eller aldrig har været gift, må
opleve Guds suveræne nærvær.
17. Bed om, at det må gå op for kvinder, at selv om ensomhed
er forfærdeligt, så er det bedre ikke at gifte sig end at leve sammen med en mand, der hverken respekterer dem eller deres
Gud, og som uden tvivl vil have en dårlig indflydelse på deres
børn.
18. Bed for ofre for vold i hjemmet. Bed om, at hver eneste
mand må forstå, at Gud har skabt kvinden til at være mandens
ledsager, og at han skal elske, respektere og beskytte sin hustru.
19. Bed for de brude, der ikke kan efterkomme deres svigerfamilies krav om medgift. Sådanne medgiftssager ender ofte med
tortur, mord eller selvmord.
20. Bed for kvinder, der har en tjeneste i menigheden. Må
de blive opmuntret og erfare Guds styrke og nærvær. Mange
af dem har også job og ansvar for familie og dermed en stor
arbejdsbyrde.
21. Bed om, at kristne må vogte deres tanker og nøje udvælge,
hvad de læser, ser og lytter til. ”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er
sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad
der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort
sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.”
(Fil. 4, 8)
22. Bed for børn, der er vidner til deres forældres voldelige
forhold. Mange af disse børn vil sandsynligvis selv blive voldlige ægtemænd eller frygtsomme hustruer, som vil acceptere et
voldeligt forhold som normalt.
23. Bed for enker, der lever i kulturer, hvor man ofte giver
hustruen skylden for ægtemandens død. Bed også for dem, der
tvinges til at gifte sig med en slægtning til deres afdøde mand.

24. Bed for de kristne kvinder, der er singler. De er ofte
presset af deres familie til at gifte sig med ikke-troende.
25. Bed om, at kristne ægtepar må sætte tid af til at
studere Guds Ord sammen og følge Bibelens anvisninger
for et godt forhold.
26. Bed om, at fædre må have større mulighed for at få
et arbejde i lokalområdet, så de ikke er nødsaget til at
efterlade familien for at finde et arbejde.
27. Bed for de enker, hvis svigerfamilie ikke anerkender
den overlevende enkes rettigheder til at beholde parrets
børn og til at arve parrets hjem og marker.
28. Bed om, at ægtemænd og hustruer ydmygt må stole
på Helligåndens ledelse, når de skal håndtere deres holdninger og følelser, som kan være meget forskellige.

‘Fokus på
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Bøn for ægteskaber
efter Guds vilje

”Fokus på Kvinder med håb” er et program på
Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30.
Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Synet på ægteskabet varierer meget rundt omkring i verden.
Et stigende antal vælger at leve sammen uden at være gift,
polygami praktiseres stadig, og mange vælger den letteste
udvej på konflikter: at gå hver til sit eller skilsmisse. Desværre
fortsætter forældre i nogle kulturer med at tvinge døtre ind
i ægteskaber og tillader ældre ægtemænd at lade sig skille fra
disse unge hustruer så let som ingenting. De unge brude har
ingen rettigheder.

Du har mulighed for at komme med forslag til
emner, som der vil blive bedt for i programmet.
Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 2321
eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.
norea.dk)
Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio
eller på din computer. På computer går du ind på
hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på
kvinder med håb” den fjerde torsdag i måneden kl.
19.05.
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Imidlertid har Guds syn på ægteskabet ikke forandret sig.
”Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin
hustru, og de bliver ét kød.” (1. Mos. 2, 24) Selv om synden
har ødelagt ægteskabets renhed, så fortsætter Gud med
at arbejde i og gennem os for at opbygge ægteskaber, der
ærer ham. Afskyeligheden ved seksuel umoral, pornografi,
grådighed, alkoholmisbrug, selviskhed, opgivelse af samlivet,
fysiske og verbale overgreb og anden skadelig adfærd er med
til at forhindre stærke og sunde ægteskaber.
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At få et ægteskab og en hvilken som helst anden relation
mellem to mennesker til at fungere indebærer beslutsomhed
og engagement. Det kræver en enorm indsats at udvikle
sammenholdet i et ægteskab, så at de to mennesker modnes
individuelt og samtidigt bliver tættere forbundet gennem
livets glæder og vanskeligheder. Begge ægtefæller må være
opmærksomme på deres egne styrker og svagheder og må
tage ansvar for deres egne holdninger og handlinger. Vi kan
ikke forandre et andet menneske; vi kan kun forandre os selv.
For dem, der bliver gift, vil valget af ægtefælle være et af de
vigtigste beslutninger i livet. At have det samme syn på kultur
og religion, ejendele, økonomi, børn, uddannelse og relationer til den udvidede familie vil bestemt gøre ægteskabet meget
lettere.
Når vi lever Gud nær og er afhængige af Helligåndens gerning i vore liv, kan vi få hjælp og styrke til at leve i ægteskabet
og ære Gud gennem det.
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